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Høring - Forslag til endringer i ekteskapsloven
Vi takker for anledningen til å uttale oss om Barne- og likestillingsdepartementets forslag til
endringer i ekteskapsloven om oppheving av adgangen til å gi dispensasjon fra alderskravet
på 18 år for å inngå ekteskap i Norge.
Barneombudet skal i henhold til lov og forskrift arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen).
Barnekonvensjonen inneholder regler om statenes forpliktelser til å sikre barns rett til
beskyttelse mot vold og overgrep (art.19), og statens forpliktelse til å treffe alle effektive og
egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse (art. 24).
Disse reglene skal ses i sammenheng med de generelle prinsippene om barnets rett til optimal
utvikling og barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser som berører barn.
Disse prinsippene er lovfestet både i Grunnloven og i menneskerettsloven.
Som departementet viser til i høringsnotatets punkt 4, har FNs barnekomité i sin generelle
kommentar no. 4 fra 2003, på det sterkeste anbefalt at minimumsekteskapsalderen settes til
18 år. Barneombudet vil fremheve at det er positivt at staten ser hen til komiteens
anbefalinger, samt de forpliktelser som påhviler Norge etter barnekonvensjonen.
Barneombudet støtter på denne bakgrunn departementets intensjon om å sende et klart signal
om at Norge ikke aksepterer at ekteskap inngås av personer under 18 år i Norge, og er enige i
at adgangen til å gi dispensasjon fra alderskravet på 18 år for å inngå ekteskap i
ekteskapsloven § 1 bokstav a bør oppheves.
Vennlig hilsen
Camilla Kayed
fagsjef
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